
!ع تاونس01 نم براقي ام ترم
يتلا ةروثلا كلت ،ة2روسلا ةروثلا ةيادب
اـــهـــل تدأ ةـــيـــبـــعش تاـــجاـــجـــتـــحاــــب تأدــــب
دادبتسالا :اهنمو ،بابسألا نم rثك
ذــــنــــم دالــــبــــلا هــــتشاـــــع يذـــــلا �اـــــيسلا

تاوــــــــنسلا � قـــــــــفارـــــــــت يذـــــــــلاو ،3691
ةصاخو ،داصتقالا عجارت عم ةrخألا
،ةrقفلاو ةطسوتملا ةقبطلل ةبسنلاب
يبرعلا عيبرلا تاروثب رثأتلا كلذكو
اهنم تلقتناو سنوت � تأدب يتلا
ةيبرعلا نادلبلا نم ديدعلل
.ىرخألا

	�ر��

�ا ر����/�'
ما�روأ ����ما.�ا دال� تا�ارد ر�

نم تاونس رشع داصح
ةمزأ :ةيروسلا ةروثلا
لحلا بايغو ةيناسنإ

يذلا فنعلا ةجيتن
يف ماظنلا همدختسا

تلقتنا تاجاجتحالا عمق
ةلحرمل ةيروسلا ةروثلا

يدصت ءدبب تلثمت ةديدج
تاوقل رئاثلا بابشلا ضعب
،ةينمألا هتزهجأو ماظنلا

ماظنلا لازنإب كلذ قفارتو
أدبو عراوشلل هشيج
.ةرئاثلا ندملل هفصقب
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ىرخألا ةيبرعلا تاروثلا ضعب تناك نإو
الإ ،ةمكاحلا ةمظنألا طاقسإب تحجن
� نآلا ىتح تلشف ة2روسلا ةروثلا نأ
ناـــــك يذـــــلا �اـــــيسلا rيـــــغـــــتـــــلا ثادـــــحإ
ةروثلا ترم دقو ،+2روسلا هب بغري
نمو تاطحملا نم ديدعلاب ة2روسلا
 :اهمهأ

يتلاو :ةيملسلا تاجاجتحالا ةلحرم-
مث1102 راذآ � اـــــــــــــــــــــعرد � تأدــــــــــــــــــــــب
،ىرخألا ة2روسلا قطانملا �إ تلقتنا

ةينمألا هتزهجأو ماظنلا هجاو دقو
،تالاقتعالاو عمقلاب تارهاظملا كلت
.اهعمق � لشف هنكل

فنعلا ةجيتن :حلسملا لمعلا ةلحرم-
عـــمــــق � ماــــظــــنــــلا هــــمدــــخــــتسا يذــــلا
ة2روسلا ةروثلا تلقتنا تاجاجتحالا
يدصت ءدبب تلثمت ةديدج ةلحرمل
ماظنلا تاوقل رئاثلا بابشلا ضعب
كلذ قـــفارـــتو ،ةـــيـــنـــمألا هـــتزــــهــــجأو
أدبو عراوشلل هشيج ماظنلا لازنإب
.ةرئاثلا ندملل هفصقب

عم :ةيلاكيدارلا تاعامجلا روهظ-
عمقب ماظنلا لشفو فنعلا دعاصت
وفع رادصإ �إ أجل تاجاجتحالا

مهبلغأ ناكو ،+جاسملا ضعب نع
،ةيلاكيدارلا تاعامجلا ءاضعأ نم
اوؤدــب مـــهـــجورـــخ درـــجـــمـــب نـــيذـــلاو
ناك ،ةيلاكيدار لئاصف سيسأتب

،يروسلا بعشلا ةرصن اهراعش
رضأ نــــــم �كأ نــــــم تناــــــك اــــــهــــــنــــــكـــــــل
ثيح ،ةروثلاو يروسلا بعشلاب
ر2وصتو ،ةروثلا ه2وشتب ماظنلا حجن
نــــــــــــع ةراــــــــــــبــــــــــــع مــــــــــــهــــــــــــنأ !ع راوــــــــــــثـــــــــــــلا

امم ،ةيباهرإ ةr2فكت تاعومجم
،ةروثلل يملاعلا دييأتلا عجاbل ىدأ
ميظنت روهظ عم قفارت هنأ ةصاخو
يتلاو )شعاد( ةيمالسإلا ةلودلا
تاحاسم !ع ةرطيسلا نم تنكمت
،ة2روسلا mارألا نـــــــــــــم ةـــــــــــــعساو
ةـــعـــباـــتـــلا ةرصنـــلا ةـــهـــبـــج كلذـــكو
.ةدعاقلا ميظنتل

ةناعتساب لثمتو :يجراخلا لخدتلا-
،مهتدعاسم بلطو هئافلحب ماظنلا
wاـــنـــبـــلـــلا هـــلــــلا بزــــح لــــخدــــت كلذــــل
لشف هنكل ،ماظنلل معدلا مدقو

�ناريإ تأدب كلذل ،هرايهنا فاقيإ 
يرــــــــــــكسع 7كأ مــــــــــــعد مـــــــــــــيدـــــــــــــقـــــــــــــتـــــــــــــب
ة2ركسع تاوق تلسرأو ،يداصتقاو
،wارــيإلا يروـــثـــلا سرـــحـــلـــل ةـــعـــباـــت
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ةعبات ةيعيش تايشليم رصانعو
رايهنا فقوي مل كلذ لك نكل ،اهل

كلذـــل ،هـــتاردــــقو ماــــظــــنــــلا شيــــج
،5102 لوـــــــلـــــــيأ � اـــــــيسور تلـــــــخدـــــــت
ة2رــــــــــــب ة2رــــــــــــكسع تاوـــــــــــــق تلسرأو
ةرطيس ةداعإ نم تنكمت ،ة2وجو
يتلا قطانملا نم rثك !ع ماظنلا

كلذ لك ً،اقباس راوثلا اهيلع رطيس
�2رمألا فقوملا ةيبلس لظ � ىرج
يركسعلا لخدتلاب اهتبغر مدعو
.ا2روس � رشابملا

بناجألا نم rثك دفاوت رخآ بناج نمو
ةجحب ،ا2روسل نيددشتملا نم ةصاخو
مهل ناك نكل ،يروسلا بعشلا ةرصن
تاــــــحوــــــمــــــط نــــــع ةــــــفــــــلــــــتــــــخــــــم ع2راشم
.+2روسلا

ةروــــــــثـــــــــلا تلصو نـــــــــيأ مـــــــــهملا لاؤسلاو
:اهئدب !ع تاونس01 دعب ة2روسلا
قطانمل ايروس ميسقت
 :ةرطيسلا يف ةفلتخم
دجنً ايلاح ة2روسلا ةطراخلل رظنلاب
دـــــيدـــــعـــــلـــــل ةـــــمسقـــــم تحـــــبصأ ا2روس نأ

ةرـــطــــيس تحــــت قــــطاــــنــــم ،قــــطاــــنملا نــــم

ª 36%اوحب ردقُتو ،يروسلا ماظنلا
تاوق اهب دجاوت2و ،ا2روس ةحاسم نم
تايشليمو +يناريإو سور نم هئافلحل

ةرطيس تحت تلازام قطانمو .ةيعيش
ردَقُتو ،ا2روس برغ لامش � ةضراعملا
اـــهـــب دـــجاوــــتــــتو ،ª 01%اوـــحـــب اـــهــــتــــبسن
قطانملا � ةبقارم طاقنك ايكرت تاوق
،ماظنلا تاوق اهنيبو اهنيب ةلصافلا

كلــــــت � نــــــمألا rفوــــــتــــــل مــــــعد مدــــــقـــــــتو
رهن قرش � ةعقاولا ةقطنملاو ،قطانملا
ا2روس تاوق ةرطيس تحت يهو تارفلا
،ةيدركلاDYP  تايشليمو ةيطارقميدلا

ةحاسم نم ª 52%اوحب اهتبسن ردقتو
ةـــيــــك2رــــمأ تاوــــق اــــهــــب دــــجاوــــتــــتو ،ا2روس
� قطانملا ضعبل ةفاضإلاب ،ةيسنرفو

ماظنلا تاوقو ايسور تأدب تارفلا قرش
ميظنت نإف كلذل ةفاضإلاب ،اهب دجاوتت
ةـــيداـــبـــلا � دـــجاوـــتــــي ةــــيــــمالسإلا ةــــلودــــلا
برـــــــح هـــــــبشي اـــــــمـــــــب موـــــــق2و ،ة2روسلا
،هئافلحو ماظنلا تاوق دض تاباصعلا

دودـــحـــلا !ع فـــنـــتـــلا ةـــقـــطـــنـــم كاــــنــــهو
تاوق اهب دجاوتتو ة2روسلا ةيقارعلا
.ةيك2رمأ
ة2روسلا قطانملا +ب دودحلا تحبصأ
ةبراحتملا ىوقلا ةرطيس تحت ةعقاولا

اهورمب حمسُي ال دودحب هبشأ ةفلتخملا
ةصاخو ،ةنيعم طورش لالخ نم الإ
،ةضراعملاو ماظنلا ةرطيس قطانم +ب
ا2روس تاوق ةرطيس قطانم +ب امأ
عضولاف ماظنلا تاوقو ةيطارقميدلا
.لهسأ هنأب هفصو نكمي

لشفو يسايس دومج
 :ةيسايسلا لولحلل
وأ ،ة2روسلا تاضواـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفملا تلصو
فارـــــــطألا +ب يرـــــــجـــــــت يتـــــــلا تاضواـــــــفملا
،اــــــيسور( ة2روسلا فارــــــطألل ةـــــــنـــــــماضلا
،دومجلا هبشت ةلاح �إ )ناريإ ،ايكرت

ضعب � تحجن اهنأ نم مغرلا !ع
ضعب ميلستل تدأ يتلاو ،تاطحملا
رارمتسا تعنم اهنكل ،ماظنلل قطانملا

.ةضراعملا ةرطيس قطانم !ع هتامجه
�اـــيسلا لـــحـــلا دوـــهـــجــــل ةــــبسنــــلاــــب اــــمأ
ديدج روتسد عضول ةنجل سيسأت متف
،ةضراعملا نم ثلث :نم ةنوكم ا2روسل
هتمس ثلثو ،ماظنلا نم رخآ ثلثو
لثمي هنأب هفيصوت متو ،ةدحتملا ممألا
ترج تالوج5 دعبو ،wدملا عمتجملا
يأ اهنع جتني مل فارطألا كلت +ب

Öنآلا ىتح ء، �نم ةغوارم لظ 
فرط نم ةءافك مدعو ،ماظنلا فرط
�ثــــمــــم ماسقــــناو ،ةضراــــعملا �ثـــــمـــــم
.wدملا عمتجملا
ريبك يداصتقا عجارت
ريغ ةيناسنإ ةمزأو
 :ةقوبسم
اهب رثأتي نم �كأ تامزألا لك لاحك
،ا2روس � ىرج ام اذهو ،نويندملا مه
،ةل2وطلا ةمزألا تاونس تدأ ثيح
ةميق ضافخناو ،rبك يداصتقا عجاbل
ةيتحتلا ةينبلا نم rثكل رامدو ،ةلمعلا

05 I1202 بآ-زومت1:ددعلا1:دلجملاIطسوألاقرشلانوؤش

	�ر��



قرطلل عاطقناو ،ةيعانصلاو ةيعارزلا
ةيناسنإ ةمزأل ىدأ كلذ لك ،ة2راجتلا

براقي ام حبصأو ،ا2روس لك � ةrبك
ةــــــــــجاــــــــــحـــــــــــب +2روسلا نـــــــــــم %08 نــــــــــــــم
براقي امل ةفاضإلاب ،ةيناسنإ تادعاسمل
� وأ راوجلا لود � حزان +يالم7 نم
حزان +يالم4 براقي امو ،ىرخأ لود
كراعملا نمً ابره مهقطانم اوكرت ،�خاد
.لاقتعالا نمً افوخ وأ
لودـــلا هـــتــــلــــغــــتسا يداصتــــقالا عــــجاbلا
ةرطيسلل ناريإو ايسورك ماظنلل ةفيلحلا

ةيداصتقالا تاعاطقلا نم rثك !ع
عيقوتلا !ع ماظنلا ت7جأو ،ة2روسلا

اهبجومب نهر ،لجألا ةل2وط دوقع !ع
.مهل ا2روس تاورث ضعب ماظنلا
ةضراعملا رود عجارت
:ماظنلاو
ةمزألاب +يلحملا +يلعافلا رود عجارت
ةروثلا !ع تاونس01 دعب ة2روسلا
فارطألا كلت ءافلح راصو ،ة2روسلا

نأ ىتح ،رارقلا !ع نورطيسملا مه
ةصاخلاو يرجت يتلا تاضوافملا ضعب

نم يأ اهيلإ ىعدُي ال يروسلا نأشلاب
لودلا كلت نأ لب ،ة2روسلا فارطألا

ىتح ،+2روسلا rصم ررقت نم يه
ممألا اهتراتخا روتسدلا عضو ةنجل
سيلو اهلامعأ !ع فرشُتو ،ةدحتملا
.مهسفنأ نو2روسلا
عــم هــتــقالــعـــبً اـــموـــكـــحـــم راص ماـــظـــنـــلاـــف
ماظنلا 7جي امهنم لكو ،ناريإو ايسور
هيلع ناضرف2و ،هد2ري امب مايقلا !ع
ماظنلا ىدل دعي ملو ،تارارقلا ضعب
ضفر وأ ةروانملا !ع ةردقلا يروسلا
.هئافلح تابلط نم يأ
ةسسؤم ةصاخو ة2روسلا ةضراعملا امأ
ةضراعملاو ةروثلا ىوقل ينطولا فالتئالا
،حضاو ماسقنا نم wاعتف ة2روسلا

!ع ةرـــــطـــــيسلاو ةداـــــيــــــقــــــلا � لــــــلــــــخو
� عجارت عم كلذ قفارتو ،اهتايلاعف

هجوي يذلا داقتنالا ديازتو ،اهتيبعش
ة2روسلا ةضراعملا ةحاس دهشتو .اهل
تانايك سيسأتل تالواحملا نم ديدعلا

ةيديلقتلا تانايكلا لحم لحت ةديدج
�تسكعنا كلذك .ة2روسلا ةضراعملا 

ضعب تاموصخو ،ةيبرعلا تاماسقنالا
عاضوأ !ع ،ايكرت عم ةيبرعلا لودلا
.ة2روسلا ةضراعملا
دـــيازــــت ةرــــهاــــظ كاــــنــــه كلذــــل ةــــفاضإلاــــب
ا2روس اـــهــــنــــم wاــــعــــت يتــــلا ،تاــــيشيــــلــــيملا

ضعب � وأ ماظنلا قطانم � ءاوس
نكمي ام رهظ ثيح ،ةضراعملا قطانم
سيل ءالؤهو ،برحلا ءامعزب مهفصو
�ايسلا لحلاب مهعانقإ لهسلا نم
ةرطيس كانه كلذك ،ªود قفاوت نودب
wاتسدركلا لامعلا بزح بناج نم
ا2روس تاوــــــــــــــــــــق رارــــــــــــــــــــق !ع يباـــــــــــــــــــــهرإلا
� روــمألا نوـــهـــجو2و ،ةـــيـــطارـــقـــمـــيدـــلا

عم قفاوتي امب تارفلا قرش قطانم
ةدوع عم اذه لك قفا2bو ،مهحلاصم
ةيدابلا قطانم � هطاشنل شعاد ميظنت
.ة2روسلا

يتلا ةلاحلل فيصوتلا اذه لالخ نمو
نإ لوـــــقـــــلا اـــــنـــــنـــــكـــــمـــــي ،ا2روسل تلصو
7كأ لكشب تدقعت ة2روسلا ةيضقلا

لـــــظ � ةصاـــــخو ،هـــــيـــــلـــــع تناــــــك اــــــمــــــم
ةصاخو ،ى7كلا لودلا +ب تافالخلا
ة2روسلا ةمزألل لح يأو ،ايسورو اك2رمأ
هقيبطت لبق ةيلود تامهافتل جاتحي

�ا2روس تلصو دقف كلذك ،ا2روس 
قبسي مل يعمتجملا ماسقنالا نم ةلاحل
يعمتجملا خرشلا اذهو ،اهتشاع نأ اهل
كbشملا دــــهــــجــــلا نــــم تاوــــنسل جاـــــتـــــحـــــي
نم اونكمتي ىتح +2روسلا لك +ب
.هزواجت
ةــــب2رــــقـــــلا ةbفـــــلا � رـــــظـــــتـــــنملا نـــــم سيـــــل
،ةمزألل �ايس لحل لوصولا ةمداقلا

يركسعلا ديعصتلا ةدوع دعبتسملا نمو
فارــــــــطألا لــــــــك نأل ،قــــــــباسلا هــــــــلـــــــــكشب
نوــبــغرــي مــهؤاـــفـــلـــح كلذـــكو ،تـــَقـــِهرُأ
■.ةيسايسلا لولحلاب عفدلل ةئدهتلاب
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